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Hässleholms Närradio 98,9 MHx
LÖRDAG 01 MARS

Ingen sändning

SÖNDAG 02 MARS
10.55-12.30 Förmiddagsgudstjänst från Pingstkyrkan.

Bokebergsgården, Ehrenborg, Högalid, 
Lyckåsa, Skansenhemmet, Solgården, Sjö-
gläntan, Hemgården, Björkhaga

Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis och grönsaker. 
Aprikosris. Tisdag: Panerad Rödspätta med remou-
ladsås, potatis och grönsaker. Alternativ: Köttbul-
lar, brunsås, potatis och grönsaker. Semla. Onsdag: 
Persiljejärpar, gräddsås, potatis och grönsaker. Husets 
Dessert. Torsdag: Grön ärtpurésoppa med frikadeller. 
Alternativ: Mald biff, brun sås, potatis och grönsaker. 
Risgrynskaka. Fredag: Kyckling, potatis, gräddsås, 
potatis och grönsaker. Kräm. Lördag: Fiskgratäng, sås, 
potatis och grönsaker. Brylépudding med karamellsås. 
Söndag: Kalops, kokt potatis och grönsaker. Choklad-
kaka med gräddtopp. Med reservation för ändringar. 
Alternativ gäller enbart i matsalar och restauranger.

Skolorna i Hässleholms kommun
Måndag: Ost-och skinksås, ekologisk pasta. Tisdag: 
Fisk Provencale med tomat och örtkryddor, bulgur/
potatis. Onsdag: Orientalisk köttgryta med curry, ekolo-
giskt ris. Torsdag: Kycklingsoppa thai, bröd, ost, frukt. 
Fredag: Moussaka. Ekologisk mjölk och råkost serveras 
varje dag. Reservation för eventuella ändringar.
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Pågatåg ända från Hässleholm till Halmstad. Ja det begär nu en kvartett berörda kommunalråd i en gemensam skrivelse till 
respektive regionledningar.  FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV

HÄSSLEHOLM
Pågatåg mellan Hässle-
holm och Halmstad.

Ja det ställer sig nu 
fyra kommunalråd ge-
mensamt bakom i skri-
velses till regionstyrel-
serna i Skåne, Halland 
och södra Småland.

De fyras förslag går ut på 
att skapa varannan tim-
mestrafik mellan Hässle-
holm och Halmstad.

En lösning som en-

dast kräver ringa investe-
ringar och som dessutom 
kan fungerar med bara 
ett nytt tåg, skriver Carl 
Fredrik Graf, Halmstad, 
Pär Palmgren, Hässleholm, 
Thomas Jönsson, Laholm 
och Bengt Germundsson i 
Markaryd.

Knappt har alltså stor-
satsningen pågatåg nord-
ost kommit på räls, innan 
nästa utbyggnad föreslås.

– Det är naturligt att 
fortsätta bygga ut trafiken 

från Markaryd till Halm-
stad. Därigenom knyter vi 
ihop våra regioner i södra 
Sverige och bygger res-
möjligheterna mellan de 
två huvudlinjerna, Södra 
stambanan och Västkust-
banan, konstaterar de fyra 
kommunalråden.

Studier på trafiken så sent 
som 2013 har förutsatt in-
vesteringar på 200 miljo-
ner kronor. 

Men så dyrt behöver det 
inte bli, hävdar politikerna 

och föreslår därför en ny 
studie utifrån förutsätt-
ningar som blir betydligt 
billigare.

– Med genomgående 
pågatågstrafik från Häss-
leholm till Halmstad med 
varannan timmestrafik. 
Investeringarna i Halland 
blir ringa och det skulle 
fungera med ett nytt tåg-
fordon, skriver de fyra po-
litikerna.

Carl-Johan Bauler
0451-745197, carl-johan.bauler@nsk.se

Fyra toppolitiker vill 
ha tåg till Halmstad

   ■ KOLLEKTIVTRAFIK. Naturligt med fortsatt utbyggnad

HÄSSLEHOLM
Kulturnämnden har 
allvarliga problem med 
ekonomin.

– Vi har 1,5 månad på oss 
att hitta 278 000 kronor. 
Annars måste vi göra något 
personalmässigt, förklarar 
kulturchefen Anders Ro-
sengren. 

Nämndens internbudget 
antogs på senaste sam-
manträdet, trots att det 
alltså fattas 278 000 kronor 
för att den ska gå ihop. 

– Vi var tvungna att anta 
budgeten nu för att vi ska 
kunna betala ut bidrag till 

kulturföreningarna, för-
klarar Anders Rosengren.

Han beskriver läget som 
svårt.

– Även om vi får fram 
pengarna räcker det bara 
precis till basverksamhe-
ten, till att förvalta. Vi sak-
nar möjlighet till utveck-
ling, förklarar han.

Skälen till att det ser ut 
så här är flera. 

Men huvudskälet är fle-
ra års besparingar, anser 
han.

– Nämnden har sparat 
i flera år utan att man får 
riktigt klart för sig hur det 
slår.

Samtidigt ökar också alla 
fasta kostnader. 

Av nämndens budget på 
drygt 44 miljoner kronor 
går exempelvis 15,1 mil-
joner kronor åt till hyror, 
inte minst av kulturhuset.

Budgeten för 2014 var 
dessutom neddragen med 
en procent.

– Utan den neddrag-
ningen hade vi klarat årets 
budget, konstaterar han.

Den enprocentiga ned-
dragningen för de kommu-
nala nämnderna besluta-
des av fullmäktige.

– Jag sitter inte i full-

mäktige men har försökt 
påverka, utan att få gehör, 
förklarar Margreth Seger-
stein (M) som är ordföran-
de i kulturnämnden.

Anders Rosengren kon-
staterar att förvaltningen 
nu passerat osthyvelsprin-
cipen är det gäller att spara 
pengar.

– Fortsätter det på det 
här viset handlar det nästa 
gång om nedläggning av 
verksamheter och uppsäg-
ningar av personal, säger 
han.

Carl-Johan Bauler
0451-745197, carl-johan.bauler@nsk.se

Akut pengakris inom kulturen

NOTERAT
TIPSA OSS: 0451 74 51 33

Kartlägger lördagsöppet
HÄSTVEDA. Hästvedas Intresseförening har inlett 
en kartläggning huruvida befolkningen anser att 
lördagsöppet bör fortsätta vid Återvinningscen-
tralen i Hästveda.

Vill Hästvedaborna ha lördagsöppet på Åter-
vinningscentralen? frågar man sig.

Vid årsskiftet upphörde den regelbundna ser-
vicen med lördagsöppet. Ett tillfälligt öppet några 
lördagar vår och höst har i efterhand tillförts, 
men endast i år.

Därför uppmanas de boende att tycka till om 
man vill att Återvinningscentralen bör fortsätta 
med öppet en lördag i månaden. Man kan skriva 
på en blankett som finns på ortens försäljnings-
ställen.

Genom påskrifterna vill intresseföreningen 
kartlägga hur många som vill att servicen skall 
vara kvar för Hästveda med omnejd. Undersök-
ningen pågår fram till den 15 mars och resultatet 
kommer att överlämnas till kommunen.

Ann Jonsson tackade nej
HÄSSLEHOLM. Ann Jonsson i Folkets väl tackade 
nej till att sitta som ersättare för partiet i fullmäk-
tige, hon lämnar alltså inget uppdrag som man 
kunde få intryck av i tidningens notis.

Anna Jonsson kvarstår däremot som ersättare i 
socialnämnden.

HISTORISK AFTON
Musikgudstjänst med medeltida musik

Eva Persson, blockflöjter
Föredraget ”Kampen om riket” om tiden då 

Gumlösa kyrka grundades. 
Historikern Anders Blidberg. Enkel kvällsbuffé.

Gumlösa kyrka söndag 2 mars kl 18.00

Välkomna! VINSLÖVS FÖRSAMLING


